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Zápisnica zo 42. zasadnutia Výkonného výboru SAZ dňa 10.6.2020 v Košiciach. 
 
Zúčastnení: pp. Korčok, Asványi, Mittermayer, Pupiš, Kirnová,  Lopuchovský, Kollárovič,  
                      Illéš, Gubrický, Hanusová, Malík, Matanin     
Prizvaný hosť: p. Trnka                                      
Ospravedlnení: pp. Mračnová, Tóth, Filo, Garaj                                               
 
Program: 1. Kontrola úloh                                            
                  2. Informácia o aktuálnej situácii a fungovaní SAZ 
                  3. Informácia o hospodárení a čerpaní rozpočtu SAZ                                                                                                                     
                  4. Pracovný návrh novelizovanej Termínovej listiny SAZ + významné podujatia SAZ                                                                                                                                                                                                                                  
                  5. Informácia o príprave reprezentantov a o príprave mládeže  
                  6. Informácia o súťažiach oblastných atletických zväzov                           
                  7. Informácia o realizácii projektu výstavby a rekonštrukcie štadiónov                                                                                         
                  8. Informácia o záväzných termínoch IAAF a EA v roku 2020     
                  9. Prijatie nových klubov prihlásených do SAZ                                                 
                10. Hodnotenie práce za prvý polrok 2020  
                11. Rôzne 
                12. Stretnutie s predsedom košického VÚC p. R. Trnkom s vedením  SAZ 
                      Členovia VV SAZ – možnosť obhliadky miesta budúceho nového atletického  
                      štadióna 
                13. Obed    
                 
Prezident SAZ p. Korčok úvodom privítal zúčastnených na 42. rokovaní  VV SAZ s pozitívnou 
správou z predchádzajúceho rokovania vedenia SAZ s primátorom mesta Spišská Nová Ves p. 
Bečarikom, riaditeľom STEZ-u a zástupcami miestnych atletických klubov, počas  ktorého 
došlo k dohode zainteresovaných strán ohľadom výstavby atletického štadióna.  Primátor 
mesta vyjadril maximálnu podporu projektu výstavby atletického 6- dráhového oválu s 8 
dráhami cieľovej rovinky v Spišskej Novej Vsi.                    
 
K bodu č.  1 - Kontrola úloh                                                                
U II/41 splnené v časti:  zabezpečiť overenie Výročnej správy a hospodárenia SAZ a SA  s.r.o. 
audítorom a následné zverejnenie overenej Výročnej správy SAZ za rok 2019 na webovom 
sídle SAZ. Trvá: ukladá predložiť overenú Výročnú správu SAZ za rok 2019 na rokovanie 
najbližšieho VZ SAZ.                                                                    Z.: p. Gubrický  

 
   U III/41 trvá, VV SAZ poveruje generálneho sekretára SAZ na preverenie splnenia podmienok  
   prihlásených klubov na prijatie do SAZ a predložiť o tom správu na ďalšom  zasadnutí VV SAZ 
   (pozn.: Klub slovenských turistov, Častá - zatiaľ nereaguje na doplnenie údajov,  upresniť       
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    Active life   team o.z. v Košiciach a SRRZ – Rodičovské  združenie pri ZŠ  v Gajaroch (AKDGR).   
      T.: júl  2020      Z.: p. Gubrický 
 

VV SAZ schvaľuje Zápisnicu zo 41. zasadnutia VV SAZ bez pripomienok. 
 
K bodu č. 2  
VV SAZ zobral na vedomie informáciu o aktuálnej situácii a fungovaní SAZ predloženú p. 
Korčokom. S priebežným uvoľňovaním reštrikčných opatrení pokračujú aktivity vedenia SAZ, 
komisií SAZ a pracovníkov sekretariátu SAZ. Vedenie SAZ uskutočnilo pracovné stretnutie 
s ministrom školstva na pôde MŠVVaŠ SR 14.5., pokračujú rokovania so zainteresovanými 
stranami ohľadom projektu rekonštrukcií a výstavby atletických dráh , ako aj našej snahy 
o vybudovanie atletickej dráhy v Bratislave.         
Pozitívnou správou je prijatá novelizácia Zákona o športe, ktorá v čase výnimočnej situácie  
zjednoduší administratívu športových zväzov.  Týka sa aj štátnych financií v rozpočte SAZ, 
keď zväz bude musieť dodržať vo výdavkoch maximálne 20% výdavkov na administratívu 
a ostatné zdroje môže využiť podľa potrieb. VV SAZ pozitívne prijal i informáciu, že elitní 
športovci zaradení do TOP tímu 2020 financovaného zo štátnych prostriedkov budú mať 
garantované rovnaké financie aj budúci rok. 

K bodu č. 3  
VV SAZ zobral na vedomie informáciu o hospodárení a čerpaní rozpočtu SAZ ku dňu 8.6., 
predloženú p. Gubrickým. V písomnom prehľade je aktuálne čerpanie podľa jednotlivých 
rozpočtových položiek. Vzhľadom na obmedzený režim a zastavenie plánovaných  atletických 
aktivít  spôsobené pandémiou je viacero položiek bez čerpania - majstrovské podujatia SAZ, 
EA a WA, medzištátne stretnutie, na činnosť OAZ, niektorí vybraní športovci ap. Rozpočet 
bude upravený po podpise zmluvy s MŠVVaŠ SR (príspevok za výkony, jubilant SAZ).   
p. Malík – pripomenul povinnosť po doplnení uverejniť rozpočet  na webe SAZ.      
 
K bodu č. 4 
VV SAZ zobral na vedomie pracovný návrh novelizovanej Termínovej listiny SAZ 2020                                                                                                                                                                                                                                  
predložený p. Mittermayerom a doplňujúce  informácie k Súťažnému poriadku SAZ 2020. Od 
poslednej verzie z májového zasadnutia VV SAZ neboli  zásadné zmeny. Otázny je termín M 
SR mladšieho žiactva vo viacboji 17.10., ktorý viacerým trénerom nevyhovuje a navrhujú 
dátum 12.9.  1. kolo Atletickej ligy z dôvodu kolízie s futbalom sa posúva o 1 deň – na 12.7.    
  
p. Asványi potvrdil zámer vedenia SAZ usporiadať Míting P-T-S v úspornej verzii, za účasti 
pretekárov okolitých štátov bez zabezpečovania ubytovania a stravy. Budú vypísané len 
finančné odmeny za umiestnenia a výkony na 1.-3. mieste, prípadne 1.-6.mieste. Bude 
potrebné rozhodnúť o zaradených disciplínach do programu.  
Čo sa týka Bežeckého pohára SAZ, uskutočnilo sa len 1. kolo, v najbližších dňoch sa určia 
ďalšie zaradené preteky do BP.  
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V.Gubrický doplnil informáciu o rokovaniach s RTVS a s XBS ohľadom podoby  P-T-S mítingu 
a jeho možného vysielania v RTVS aj v tejto upravenej podobe. S XBS prebiehajú rokovania 
o forme organizácie míting, keďže v plánovanom termíne je   vybookovaná kompletná 
kapacita ubytovania a iné alternatívne  termíny tiež neumožňujú konanie mítingu. Preto je 
predbežný termín stále platný 11.9. alebo 12.9. 2020. 
 
p. Korčok informoval o iniciatíve ktorá viedla k napísaniu listu ministrovi školstva, vedy, 
výskumu a športu SR o možnosti usporiadať masové podujatia v počtom účastníkov na 1000 
osôb a podmienkach dodržania príslušných opatrení, v opačnom prípade je ohrozené 
usporiadanie MMM v Košiciach, ČSOB v Bratislave, národného behu Devin – Bratislava (27.9. 
resp.28.10.), Banskobystrického maratónu, ap.       
 
Čo sa týka usporiadania chodeckého podujatie „Dudinská 50-ka“, termín je 10.10.2020 a  bez 
chôdze na 50km. V seniorskej kategórii bude chôdza mužov a žien na 20 km. Sú úvahy či 
usporiadať disciplínu v chôdzi na 50 km v decembrovom termíne, nakoľko od 1.12. je možné 
plniť limity na OH v Tokiu.  
 
42/1 VV SAZ ukladá do 20.6.2020 pripraviť propozície P-T-S mítingu a spolu s trénerskou 
radou vybrať  disciplíny zaradené do programu Mítingu P-T-S 2020. následne budú 
propozície zaslané na zverejnenie na webe EA a taktiež okolitým zväzom.  
     T.: 20.6.   Z.: pp. Gubrický, Pupiš 
K bodu č. 5  
VV SAZ berie na vedomie informáciu o príprave reprezentantov a príprave mládeže  
predloženú pp. Pupišom a Illéšom. Naďalej sa uskutočňuje príprava individuálne  v súlade 
s odporúčaním hlavného hygienika SR. Bolo spracované a uverejnené usmernenie hlavného 
hygienika SR pre trénovanie atlétov.   Viacerí slovenskí pretekári absolvovali prvé štarty 
v Českej republike, ďalší aspoň kontrolné preteky na území Slovenska. Šprintér J. Volko 
dosiahol výborné výsledky v ČR v behu na 60m a na Memoriáli J. Odložila v behu na 100 m 
(10,25).  Výsledok v behu na 200 m (20,86) bol ovplyvnený obmedzenými možnosťami 
tréningov s nácvikom vybiehania zákruty na štadióne. Na úvod sezóny dosiahla na tomto 
podujatí veľmi dobrý výkon aj I. Putalová v behu na 800 m, skončila na druhom mieste za 
2:05,8. U trojskokana T. Veszelku bola zaznamenaná zmena  osobného trénera – namiesto 
predchádzajúceho trénera Krnáča trénuje pod vedením trénera M. Škvarku.     
 
p. Illéš doplnil informáciu o komunikácii s trénermi mládeže, uskutočnila sa video- 
konferencia.  
p. Lopuchovský avízuje možný scenár, že vzhľadom na pandemické obmedzenia v Českej 
republike, nebude umožnená účasť v českej lige hosťujúcim slovenským pretekárom.                                                                                                         
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Najbližšie majstrovské podujatie - v behu na 10 000 m na dráhe, na ktoré sa tešia vytrvalci, sa 
uskutoční 27.6. v Kysuckom Novom Meste, podujatie  bude zároveň 2. kolom Bežeckého 
pohára SAZ.   
 
 K bodu č. 6 
 VV SAZ zobral na vedomie informáciu o súťažiach oblastných atletických zväzov predloženú  
p. Kollárovičom. Dňa 27.5.2020 sa uskutočnila a bola predložená na VV SAZ Zápisnica 
z videokonferencie na podporu oblasti a klubov. V programe rokovania bolo organizovanie 
a financovanie súťaží OAZ 2020 – 2021, termínová listina, informácie o stave štadiónov 
a súťaže družstiev v oblastiach a M SR družstiev. Realizácia uvedenej problematiky bude 
závisieť od postupného uvoľňovania reštrikčných opatrení.    
                    

      K bodu č. 7 
VV SAZ zobral na vedomie aktuálne informácie o realizácii projektu výstavby a rekonštrukcie 
štadiónov predložené p. Gubrickým. Pokračuje priebežná komunikácia s realizátormi 
rekonštrukcií štadiónov a návštevy týchto miest.  Viaceré mestá naďalej avizujú problémy s 
nenaplneným  plánovaným rozpočtom a výpadkom finančných prostriedkov spôsobeným 
koronakrízou. V Humennom, kde avizovali zrušenie projektu výstavby štadióna vzhľadom na 
nepriaznivú finančnú situáciu bol prepracovaný projekt. Na UMB v Banskej Bystrici pokračujú 
vo verejnom obstarávaní k projektu.  Obdobne sú na tom viaceré mestá,  v Krupine  sa 
uskutočnilo verejné obstarávanie zhotoviteľa, v Nitre sa uskutočnila dohoda 
o spolufinancovaní s VÚC, z mesta Svit a Čadca požiadali o posunutie termínu predloženia 
spolufinancovania, v ohrození sa javí  výstavba štadióna v Žiline. 
Pozitívne bolo hodnotené pokračovanie výstavby štadióna v Martine, kde je  veľmi dobrá 
spolupráca všetkých zainteresovaných zložiek vrátane firmy Sport final, ktorá pokročila 
s realizáciou výstavby štadióna – oval je už vyasfaltovaný a začínajú práce s inštaláciou 
umelého povrchu.     
 
Situácia ohľadom rekonštrukcií štadiónov je priebežne monitorovaná v záujme realizácie 
projektov a vyčerpania pridelených dotácií v stanovenom termíne do konca roka 2021 
a dokončenia projektov do konca roka 2022 s tým, že k 1.9.2020 musí byť jasné, kto  je 
reálne pripravený uskutočniť výstavbu a do decembra 2020 musí byť zrealizované verejné 
obstarávanie.       
 
K bodu č. 8 
VV SAZ zobral na vedomie informáciu a písomný prehľad záväzných termínov WA a EA 
predloženú p.  Kirnovou. Pribudli záväzné termíny: do 3.7.2020 zaslať prihlášku na zaradenie 
EA 1 dňových halových mítingov 2021 (je to nový online systém prihlasovania pre 
usporiadateľov mítingov), a predbežný a záverečný termín na MS v behu do vrchu, ktorý sa 
uskutoční 13.-14.11.2020 v Lanzarotte/ESP. Prípadné doplnenie bude aktualizované po ich 
zverejnení WA a EA v závislosti od schválených podujatí, ktoré boli presunuté.              
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     K bodu č. 9 
     VV SAZ zobral na vedomie informáciu p. Gubrického o žiadostiach o prijatie nových klubov do    
     SAZ: *Bežecká akadémia Marcela Matanina (BAKMM) so sídlom v Leviciach, kontakt na  
     adrese  trvalého bydliska v Ivánke pri Dunaji a * Občianske združenie XBS athletics (XBSSM) v  
     v Šamoríne.  
     U I/42 VV SAZ schvaľuje žiadosti o prijatie klubov do SAZ: *Bežecká akadémia Marcela  
     Matanina (BAKMM)  a  *XBS athletics (XBSSM). ZA hlasovalo 8 členov VV SAZ.  
        

   K bodu č. 10 
   VV SAZ zobral na vedomie hodnotenie práce za prvý polrok 2020 predložené pp. Korčokom 

a Gubrickým.  P. Korčok poďakoval všetkým za odvedenú prácu, uskutočnenie halovej sezóny 
2020 a prácu v prospech atletiky v improvizovaných podmienkach počas nariadených 
obmedzení, pričom pripomenul, že niektoré zväzy a ich činnosť boli paralyzované. P. 
Gubrický doplnil informáciu o činnosti sekretariátu SAZ, ktorý bol funkčný v súlade 
s dodržaním reštrikčných opatrení.   

   U II/42 VV SAZ splnomocňuje pp. Korčoka a Gubrického navrhnúť odmeny pre pracovníkov 
SAZ za prvý polrok 2020.  

                                
   K bodu č. 11 – Rôzne  
   
   p. Kirnová  –  informovala o aktivitách EA a požiadavke na členské zväzy ohľadom zapájania 
                           väčšieho počtu žien v atletike, do školenie prostredníctvom webinaru, možnosť 
                           predložiť projekt, uskutočniť seminár pre ženy  „Women leadership“ 
   p. Gubrický – informoval o ponuke Európskej komisie zapojiť sa do projektu Erasmu  
                          (Monitoring a koučing prostredníctvom športu pre mládež, riziká radikalizácie,  
                           EAC/S06/2020)  

- Informoval o podnete na Disciplinárne konanie ohľadom disciplín na 
„Čokoládovej tretre“, ktoré nie sú v súlade so schváleným rozsahom 
pretekania žiakov   

- Informoval o žiadosti p. Károvej o dotáciu 1000 € na chodecké podujatie 27.6. 
v Banskej Bystrici a usporiadateľov JBL fest v septembri  v Košiciach o 7000 €  

- Informoval o spustení nového vizuálu a grafiky webu SAZ,  
 p. Pupiš – tlmočil požiadavku doplniť do odmeňovania za výkony v Atletickej lige SAZ 2020, 
                   aby pretekári, ktorí dosiahnu 3-krát výkon lepší ako 1100 bodov dostali odmenu  
                   5000 € a za výkon splneného limitu na OH 1000 € do 30.11. bónus na prípravu  
                   v sume 1000 € v záujme motivácie pretekárov    

     p. Korčok – pripomenul potrebu prerozdeliť 150 000 € na investície  
                       - informoval o pracovnom stretnutí vedenia SAZ na MŠ VVaŠSR, kde bola podaná  
                         informácia o aktivitách SAZ, projekte rekonštrukcií štadiónov, TOP tíme, 
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                         pripomienky k novele Zákona o športe, vzdelávaní odborníkov v športe ako aj 
vzdelávaní študentov (na Stredných športových školách). Preberala sa možnosť 
lepšieho  nastavenia konceptu športových škôl a podpore EYOF 2022 v Banskej 
Bystrici   

     p. Asványi – predniesol myšlienku prenájmu haly Elán pre atletiku, aby sa zlepšili podmienky  
                        na tréning, usporiadanie podujatí, zámerom je aj investícia do výmeny okien,  
                        rekonštrukcie šatní, nový náter dráhy ap.                                
     p. Malík – pripomenul úlohu, princípy  prerozdeliť 15% dotácií na mládež  
                    - informoval o zisteniach po kontrole pridelených bodov pre ÚTM, ŠT, ZPM,  vo  
                      viacerých prípadoch boli nesprávne kalkulované, je potrebné do budúcnosti sa  
                      podobných  chýb vyvarovať, systém vyhodnocovania bude preto zjednodušený   
    p. Kollarovič – informoval, že bude potrebné dohodnúť s OAZ počet kôl súťaží družstiev OAZ     
    p. Hanusová –  požiadala o oficiálne stanovisko, ohľadom odporúčaných epidem. opatrení  
                               pri organizovaní atletického  podujatia 13.6. (p. Gubrický zašle aktualizované)    

p.  Lopuchovský – nastolil otázku ohľadom prepadnutých, nevyužitých leteniek pre Covid 19                           
                                    (p. Gubrický informoval, že požiadavka je v štádiu riešenia, bola požiadaná  
                                    hlavná kontrolórka, či je možnosť riešenia formou dodatku do zmluvy  
                                    MŠVVaŠSR a SAZ)   

 p. Illéš – informoval o nadchádzajúcom zasadnutí VZ ZsAZ v sobotu 13.6. 2020   
 
U III/42 VV SAZ schvaľuje aktuálnu verziu Termínovej listiny a Súťažného poriadku SAZ pre 
rok 2020.  ZA hlasovalo 8 členov VV SAZ.    
      

    U IV/42 VV SAZ schvaľuje zapojenie sa SAZ do projektov: * Monitoring a koučing 
prostredníctvom športu pre mládež, riziká radikalizácie, EAC/S06/2020, *Projekt Erasmus 
„Athletics 4 Health“  (informácia na VV 15.4.2020) a projekt EA  Women Leadership .  

    ZA hlasovalo 8 členov VV SAZ.  
 
   U V/42 VV SAZ ukladá KM SAZ zaoberať sa zisteniami ohľadom výpočtu a prideľovania bodov  

pre ÚTM a nastaviť prehľadné kritéria aby sa zamedzilo zisteným, prípadne  ďalším 
nedostatkom. Nakoľko nedostatky boli pre rok 2019 odstránené a v predchádzajúcom 
roku žiaden ÚTM nedostal menej ako mu prináležalo, financie pre ÚTM za rok 2018 ostávajú 
tak ako boli pridelené rozhodnutím VV SAZ.  

     T.: september 2020    Z.: KM SAZ, p. Illéš     
   U VI/42 VV SAZ poveruje p. Pupiša prerokovať s p. Spišiakom a usporiadateľom chodeckého 

podujatia 27.6. v Banskej Bystrici výšku príspevku zo SAZ, resp. z rozpočtu chodeckej sekcie.  
  
   U VII/42 VV SAZ sa bude zaoberať požiadavkou  usporiadateľa JBL fest v Košiciach o finančný 

príspevok. Podujatie nebolo v stanovenom termíne zaradené do termínového kalendára SAZ 
ani do medzinárodnej termínovky. Rozhodnutie k uvedenej problematike bude predložené 
na júlovom zasadnutí VV SAZ.      
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   U VIII/42 VV SAZ vzhľadom na vývoj situácie a obmedzenia v posledných mesiacoch 

spôsobených pandémiou, následným posunom atletickej sezóny, berúc do úvahy novelu 
Zákona o športe schvaľuje zámer uskutočniť v tomto roku jedno Valné zhromaždenie SAZ 
v termíne 7.11. 2020.  ZA hlasovalo 8 členov VV SAZ.     

 
    42/2 VV SAZ ukladá pripraviť návrh prerozdelenia 150 000 € na investície a podporu klubov 
      T.: júl 2020   Z.: p. Gubrický, predsedovia OAZ    
    42/3 VV SAZ ukladá predložiť návrh prerozdelenia 15% pre mládež podľa  počtu aktívnych  
             členov  k 31.12.2019                   T.: júl 2020                  Z.: KM SAZ, pp. Illéš, Malík  

 
K bodu č. 12 
Súčasťou programu zasadnutia bolo aj stretnutie vedenia SAZ so županom košického VÚC p. 
R. Trnkom za prítomnosti predsedníčky VsAZ p. Hanusovej. Župan košického VÚC na 
pracovnom stretnutí na pôde Košického samosprávneho kraja vyhlásil, že má eminentný 
záujem aby bol postavený v roku 2021 v Košiciach štadión so 400 m oválom s 8 dráhami, 
ktorý bude súčasťou Strednej športovej školy na Popradskej ul. Na tento účel je vyčlenených 
900 000 €, vklad SAZ bude 400 000 €.      
   
Termín nasledujúceho zasadnutie VV SAZ bude stanovený dodatočne.     
 
Zapísala: A. Kirnová                                           Overili:  P. Korčok, V. Gubrický  
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